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ตารางปฏิบัตนิ ักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประจาภาคเรียนที่ 2 / 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วัน เดือน ปี
เวลา
งาน/กิจกรรม
28 ต.ค. 63 09.00 น.
ประกาศผลการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นผ่านระบบ SGS
1 ธ.ค. 63 08.00 น.
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
3ธ.ค.- 9ธ.ค. 63 08.30-15.30 น.ยื่นคาร้อง/ขอสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 1/2563/ ติดต่อขอเรียนซ้า
สอบแก้ตัวทุกรายวิชาทุกระดับชั้นทีค่ รูประจาวิชา
3 ธ.ค.-25 ธ.ค.63 08.30-15.00 น.สอบแก้ตัวทุกรายวิชาระดับชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3
3ธ.ค.-30 ธ.ค.63 08.30-15.00 น.สอบแก้ตัวทุกรายวิชา/เรียนซ้าระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ปวช.1- 2
1-4 ก.พ. 64 08.30-16.00น. สอบกลางภาค ม.1,2,3,ม.4-6 ,ปวช.1-3
5-12 ก.พ. 64 14.30-15.30 น.สอนเสริมนักเรียน ม.3 ,ม.6, ปวช.3
6 มี.ค. 64 08.30-16.00 น.สอบ V-NET นักเรียน ปวช.3
13 - 14 มี.ค. 64 08.30-16.00 น.สอบ O-NET นักเรียน ม.3
15 - 26 ก.พ.64 08.30-16.00 น.สอนเสริมนักเรียน ม.6
15-26 มี.ค. 64
สอบรายวิชาทีส่ อบนอกตารางสอบ
20-23 มี.ค. 64
สอบGAT / PAT
24 มี.ค. 64 09..00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีม่ ีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %
25 มี.ค. 64 9.00-10.00 น. นักเรียนนาผู้ปกครองยื่นคาร้องขอมีสิทธิส์ อบปลายภาค
พร้อมนาเอกสารประกอบทีฝ่ ่ายวิชาการงานวัดผล
26 มี.ค. 64 09.00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มีสิทธิเ์ ข้าสอบปลายภาค
27-28 มี.ค. 64 08.30-16.00 น. สอบ O-NET นักเรียน ม.6
29,31 มี.ค. 64 08.30-16.00 น. สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ม. ต้น
2 เม.ย. 64
30มี.ค.1,5มี.ค.64 08.30-16.00น. สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ม.ปลาย และปวช.
7 - 8 เม.ย. 64 08.30-15.00น. สอบปรับคะแนนนักเรียนทีม่ ีปัญหาผลการเรียน ม.3,ม.6,ปวช. 3

วิทยากร/นักเรียน ม.6 ทุกคน

10 เม.ย. 64
17 เม.ย. 64
18 เม.ย. 64
19 เม.ย. 64
19-23 เม.ย. 64

นักเรียน
งานทะเบียน
นักเรียน/ครูประจาชั้น
นักเรียน/ครูผู้สอน
นักเรียน/ครูประจาวิชา

ปิดภาคเรียน
08.30-12.00 น.ประกาศผลการสอบปลายภาคทุกระดับชั้นผ่านระบบ SGS
08.30-12.00 น.นักเรียนทุกระดับชั้นรับสมุดรายงานผลการเรียนพร้อมผู้ปกครอง
9.00 -11.00 น. ยื่นคาร้องขอสอบแก้ตัวชั้นม .3 , ม.6 , ปวช.3 ทุกรายวิชา
09.00-15.00 น. สอบแก้ตัวระดับชั้นม.3 , ม.6 , ปวช.3 ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2
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ผู้ปฏิบัต/ิ ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียน/นักเรียน
ครูประจาวิชา/นักเรียน
งานทะเบียน-วัดผล
ครูประจาวิชา/นักเรียน
ครูประจาวิชา/นักเรียน
งานวัดผล/นักเรียน/ครูผู้สอน
ครู /นักเรียน ม.3,ม.6 ทุกคน
นักเรียน ปวช.3 ทุกคน
นักเรียน ม.3 และครูคุมสอบ
ครูผู้สอนประจาวิชา
นักเรียนทีเ่ กี่ยวข้อง
งานวัดผล
นักเรียน/ผู้ปกครอง/งานวัดผล

งานวัดผล
นักเรียน ม.6 และครูคุมสอบ
คณะกรรมการดาเนินการสอบ
คณะกรรมการดาเนินการสอบ

นักเรียน/ ครูประจาวิชา

ตารางปฏิบัตนิ ักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประจาภาคเรียนที่ 2 / 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วัน เดือน ปี
เวลา
งาน/กิจกรรม
ผู้ปฏิบัต/ิ ผู้รับผิดชอบ
19-30 เม.ย. 64 09.00-15.00 น. สอบแก้ตัวนักเรียนทุกระดับชั้น ม. 1,2,4,5 ปวช. 1,ปวช. 2
นักเรียน/ครูประจาวิชา
และนักเรียนที่ประสงค์ย้ายสถานศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึง 1.00

24 เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
26-27เม.ย. 64
26 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64
30 เม.ย. 64

11.00 น.

ประกาศผลสอบแก้ตัวชั้น ม.3,ม.6,ปวช.3
11.00 น
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่จบหลักสูตร ม.3,ม.6,ปวช.3
08.30-15.00 น. นักเรียนทีไ่ ม่จบการศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้า
11.00 น
ประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่จบหลักสูตร ม.3,ม.6,ปวช.3
อนุมตั กิ ารจบหลักสูตรรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563
11.00 น.
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนประจา ปีการศึกษา 2563
เฉพาะนักเรียนทีจ่ บการศึกษาภายในวันที่ 26 เมษายน 2564
1-13 พ.ค.64
นักเรียนทีไ่ ม่จบการศึกษาเรียนซ้า
ประกาศผลการเรียนซ้า/อนุมตั กิ ารจบหลักสูตรรุ่นที่ 2/2563
15 พ.ค. 64
17 พ.ค. 64
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

งานทะเบียน/ครูประจาวิชา
งานทะเบียน
นักเรียน/ครูประจาวิชา
งานทะเบียน
งานทะเบียน
นักเรียน/ครูประจาวิชา
งานทะเบียน
นักเรียน

